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TÜRKİYE 

Dün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmamakla birlikte dış piyasalardaki gelişmeler takip edildi.  ABD’den gelen çelişkili veriler ve Yunanistan 

açmazının devam etmesi döviz sepetine olumlu yansıdı.  

 

ABD 

Dün ABD’den gelen karışık veriler Dolar Endeksi’nde sınırlı bir geri çekilme yarattı. Mayıs ayı konut başlangıçları %11.1 düşüş gösterirken, inşaat 

izinleri 2007’den bu yana en yüksek seviyesine çıkarak %11.8 artış kaydetti. Verilerin etkisiyle USDTRY paritesinde sert bir gerileme görülse de 

kalıcı bir etki yaratamadı. 

 

EURO BÖLGESİ 

• Almanya'da kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen Zew Endeksi 31.5 düzeyinde gerçekleşerek beklentilerin altında 

kaldı. 

• Yunanistan ve kreditörleri arasındaki uyuşmazlık, Avrupa gündeminin önemli bir kısmını meşgul etmeye devam ediyor. Dün partisinin meclis grup 

toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Tsipras, IMF ve Avrupa Birliği’ni sert bir dille eleştirdiği konuşmasında, karşılaşılan zorluklara 

rağmen Yunanistan'ın kreditörleriyle olan müzakerelere sonuna kadar devam etmekte kararlı olduğunu belirtti. 

 

ASYA / PASİFİK 

• Japonya dış ticaret dengesi Mayıs ayında 216 milyar yen ile beklentilerin altında açık verdi. Ancak USDJPY paritesi primlenmeye devam etmekte. 

• Yeni Zelanda cari işlemler dengesi 662 milyon yeni zelanda doları ile beklentilerin üstünde fazla verdi. Buna karşın NZDUSD paritesi hafif bir 

değer kaybıyla ilerlemekte. 

 

EMTİA 

• Bugün açıklanacak  olan FED faiz kararı öncesi  altın ve petrol fiyatlarında karşıt bir görünüm hakim.  Altın, Dolar karşısındaki değer kaybını 

sürdürürken, Brent petrol bugün pozitif durumda. Öte yandan bugün açıklanacak olan ABD ham petrol stoklarında artış olması halinde bunun 

kesin olmamakla birlikte petrol fiyatlarında aşağı yönlü bir etki oluşturması beklenebilir. 

17 Haziran Çarşamba
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:30 İngiltere Mayıs ILO İşsizlik Oranı %5,5 %5,5

12:00 Euro Bölgesi Mayıs Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) %0,2 %0,2

12:00 Euro Bölgesi Mayıs Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) %0,3 %0,3

17:30 ABD Haftalık Ham Petrol Stokları Net Değişim  ● -6,81MLN

21:00 ABD Haziran FED Faiz Kararı %0.0-0.25 %0.0-0.25

21:30 Amerika Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen konuşma yapacak.

11:30 İngiltere Merkez Bankası (BOE), Para Politikası Kurulu tutanaklarını açıklayacak.
bloomberg 



EUR/USD: 1.1245 Üzerinde Konsolide Oluyor. 

Yunanistan’ın temerrüde düşme riski ve FED stresi 

Euro’nun zayıflamasına sebep oluyor. Parite dün 1.12 

ile 1.1330 arasında dalgalanma gösterip günü 1.1250 

seviyesinde kapattı. Şu sıralar yatay seyrine devam 

eden parite, akşamki FED faiz kararlarıyla yönünü 

belirleyebilir.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; EURUSD paritesinde 

1,1260 direncinin kırılması halinde 1,1330 ve 

arkasından 1,1380 seviyesine kadar yükselişler 

görülebilir. Aşağıda ise 1,1200 desteğinin altında 

1,1140 desteğine kadar geri çekilme görülebilir. 

 

Kısa Vade Direnç3 1.1438

Uzun Vade Direnç 2 1.1384

Periyod Direnç 1 1.1313

1 Gün % PİVOT 1.1259

5 Gün % Destek 1 1.1188

Aylık % Destek 2 1.1134

2015 Destek 3 1.1063-6.88

0.23

-0.32

 %Değişim

-0.73

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1267 # 1.1134 1.1716 5.23% 55.88 13.96 1.0561 1.1493 25% 23%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY:  2.70 – 2.7430 Arasında  Yükselişte. 

Dünkü konut başlangıçları verisi beklenti altında 

gelmesine rağmen İnşaat Ruhasatları beklenti üzeri 

geldiğinden dolayı paritede hafif de olsa bir 

dalgalanma yaşandı. Fakat parite için asıl etkiyi şu 

sıralar siyasi belirsizlik yaratmakta. Bu noktada da 

dün yapılan ılımlı açıklamalar sonrası şu sıralarda 

parite 2.7350’lerde seyretmekte. Bugünkü FED faiz 

kararı paritede dalgalanmalara sebep olabilir. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; son üç günlük 

harekete bakılırsa 2.7370 altında kapanışlar 

gerçekleşmekte. Bu noktanın üstünde 2.7420 ve 

2.7680 dirençleri bulunurken, altında ise 2,7300 ve 

2,7150 seviyesine kadar geri çekilme yaşanabilir. 

  

Kısa Vade Direnç3 2.7725

Uzun Vade Direnç 2 2.7614

Periyod Direnç 1 2.7483

1 Gün % PİVOT 2.7372

5 Gün % Destek 1 2.7241

Aylık % Destek 2 2.7130

2015 Destek 3 2.6999-14.61

-0.04

-0.09

 %Değişim

-5.80

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.7364 # 2.6828 2.4375 -9.14% 61.60 33.71 2.5525 2.7653 90% 93%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: 1172 – 1192 Arasında Dalgalanmakta. 

Dün ABD tarafında inşaat başlangıçları ve yapı izinleri 

verileri karışık bir seyir izledi. Dolar Endeksi’ndeki 

değerlenmeye bağlı olarak Altın günü kayıpla kapattı. 

ABD tarafında Fed toplantısı ve Fed Başkanı Yellen’ın 

konuşması izlenecek. Fed toplantısında enflasyon, 

istihdam, büyüme verileri doğrultusunda faiz oranı 

değişimi hakkındaki öngörüler yakından takip 

edilecektir. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Altının 1178 seviyesi 

üzerinde seyretmesi durumunda 1189 ve 1196 direnç 

seviyelerine doğru alımlar görebiliriz. Altının 1178 

seviyesi aşağısında seyretmesi durumunda ise 1170 

desteği izlenecektir. Bu desteğin kırılması durumunda 

ise 1162 seviyesi ön planda olacaktır. 

  

  
 

Kısa Vade Direnç3 1200.88

Uzun Vade Direnç 2 1194.90

Periyod Direnç 1 1188.15

1 Gün % PİVOT 1182.17

5 Gün % Destek 1 1175.42

Aylık % Destek 2 1169.44

2015 Destek 3 1162.69-0.70

-0.15

-0.66

 %Değişim

-3.90

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1180.25 # 1186.79 1206.95 1.70% 44.57 11.38 1168.46 1222.50 23% 7%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



Temel Göstergelere İlişkin Açıklamalar 

RSI (Relative Strength Index): Piyasanın aşırı alım ve satım bölgelerini tespit etmekte kullanılan bir göstergedir. 0 - 100 aralığında değer alır;  70’in üstü aşırı 

alım olarak kabul edilirken, 30’un altı aşırı satıma işaret eder. 
 
SD (Standard Deviation): Bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir ve +2 ile -2 arasında değer alır. Genel olarak, 

standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, risk in çok olduğunun ve 

oynaklığın göstergesidir. 

Dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95’i 2SD sınırları içinde yer almaktadır. 

Fibonacci Düzeltme Seviyeleri (Fibonacci Retracement):  Bu analiz yönteminde, trendin dip seviyesinden zirve seviyesine çekilen çizgi yardımıyla, 

Fibonacci destek ve direnç seviyeleri elde edilir. Tek bașına al - sat sinyali üretmeyen bu hesaplama, fiyatın düzeltme seviyesine yakınlık oranını gösterir. 

 

ADX (Average Directional Movement Index): ADX indikatörü fiyatların hangi yönde hareket etme eğiliminde olduğunu araştırır.ADX’in sıfıra yaklaşan 

değerleri trendin olmadığını ve kararsız bir piyasayı gösterirken gösterge değerinin artmaya başlaması fiyat hareketinin olduğu yönde bir trendin varlığına işaret 

etmektedir. ADX’in yükselmeye başlaması yön hakkında bilgi vermese de fiyat hareketinin hızlanacağına işaret ederken, alçalan bir ADX değeri trendin 

zayıfladığına işaret eder. 

Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir.

  Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında.

Trend aşırı satım bölgesinde zayıf.

1 ve 3 yıllık Fibonacci rasyolarının yakınlığı %38.2, %50, %61.8 seviyelerinin +/-1 bölgesinde ya da, %99-100 seviyesinde yakınlığı %0-1 ise pembe ile gösterilir.

Kısa Vade: Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Kısa Vade: 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı

Uzun Vade:Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Uzun Vade: 200 günlük ortalamanun altında ise aşağı

Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde.

Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın altında, yön yukarı olabilir.

Trend aşırı alım bölgesinde güçlü.



Yasal Çekinceler:  
 

İş bu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Satış Destek  Birimi tarafından teknik verilere dayalı olarak sunulmaktadır. 

 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri 

tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize 

uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda 

yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, 

görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan 

yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz. 
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